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Thema: Geloof jij in de zomer? 

Overweging  5 juli 2015 – Frans Gerritsma  
Lector: Liesbeth Broekhoff 

 

“...Geloof in de eenvoud,  

de ontvankelijkheid.  

Wees niet te bezorgd om het eigen ik,  

zodat er ruimte en licht kan ontstaan  

voor een grotere werkelijkheid ...” 

 

 
 

Eerste lezing:  uit Merkstenen, 4.8.1959 van Dag Hammarskjöld 

Tweede lezing: Mattheus 6:25-34  

 

 

 

Uit de vier jaargetijden: De Zomer     Vivaldi 

 

Openingsgebed      (Keltisch gebed) 

Geef mij, God, 

een helder en open oog 

en een goed en waakzaam oor. 

 

Geef mij 

een fijne reuk en 

een opmerkzame smaak. 

 

Geef mij 

wat mijn lijf nodig heeft 

en wat mijn geest vernieuwt. 

 

Geef mij kracht in mijn zwakte 

en moed 

om mijn tekort te erkennen. 

 

Geef mij mezelf 

zoals ik ben.            

 

 

Lied: Dieper dan de brandhaard       H. Oosterhuis, naar Augustinus / T.Löwenthal 

 

Welkom en inleiding 

Welkom op deze warme zondag morgen. Waarin ik met Elisabeth mag voorgaan.  

Een groot verschil met de dag dat we onze liturgie voorbereiden, toen was het nauwelijks 

16 graden. De zomer met zijn uitersten. 



 

   pag. 2 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Geloof jij in de zomer. En er komen nog meer zondagen, die beginnen met geloof jij in… 

Geloven blijkt dus niet zo eenvoudig te zijn. Het heeft alles te maken met vertrouwen en 

overgave. En dat is niet altijd gemakkelijk. Want ieders vertrouwen is wel eens beschaamd. 

Ons kinderlijk geloof is geschokt o0mdat het leven toch ingewikkelder in elkaar zit en God 

soms heel ver weg. Of het gaat ons zo goed dat we de Ander niet nodig hebben. 

De zomer biedt kansen. Kansen voor geloof, voor overgave. Soms moet je de sprong maar 

wagen. IN de zomer kunnen zich mogelijkheden aandienen om ons geloven te voeden. 

Daar willen we in deze viering bij stilstaan. 

Ik wens ons allen een goede viering toe. 

 

Eerste lezing uit Merkstenen, 4.8.1959    Dag Hammarskjöld 

Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid –niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel 

haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt 

waarin we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op 

zijn plaats! 

Rustend in het centrum van ons wezen, ontmoeten we een wereld waarin alles op dezelfde 

wijze in zichzelf rust. Daarbij wordt de boom een mysterie, de wolk een openbaring, de mens 

een kosmos – welks rijkdom we maar af en toe zien, in een flits. Voor de eenvoudige is het 

leven eenvoudig, maar het opent voor hem een boek waarin we nooit verder komen dan de 

eerste lettergreep.  

 

Meditatieve Muziek: Muso  Pastorale 

 

Tweede lezing: Mattheus 6:25-34 

Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te 

blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en 

het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en 

maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan 

vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je 

je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze 

spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als 

een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven 

wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus 

niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? Want 

naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal 

nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles 

erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel 

bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 

Overweging: Geloof jij in de Zomer? 

Voor mij staat de zomer symbool voor warmte, vrijheid, ruimte, licht, openheid, 

ontspanning, genieten, lucht. Kortom, allerlei positieve ervaringen en belevingen. Het is 

een tijd, dat je daaraan mag overgeven. Maar dat lukt meestal niet van de ene dag op de 

andere. Het vraagt een verandering van ritme van tijd. Vooral wanneer we allerlei dingen 

nog moesten. Computer, tablet, i-Phone, Facebook ons betrokken houden bij alles wat er om 

je heen en in de wereld gebeurt. Nee, het is niet zo eenvoudig om je over te geven aan rust 

en stilte. Onderweg zijn, op reis zijn en dan tot rust komen. Je moet het willen. 
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En ook nog maar kunnen. Want niet voor iedereen is zo, dat het zomer wordt. Er kan zo veel 

in je leven, in je relaties, in je omgeving, in je werk gebeuren, dat je er niet los van kunt 

komen. Nee, dan is geloven in de Zomer moeilijk. Zelfs de zon, die je bij anderen ziet 

schijnen, kan dan teveel zijn. Het bekende lied: “Wek mijn zachtheid weer, geeft mij terug de 

ogen van een kind, dat ik zie wat is, en mij toevertrouw en het licht niet haat”, spreekt daar 

over. Het licht kun je haten, wanneer je zelf in de duisternis zit. Kan het licht bij anderen te 

veel zijn. 

Het is ook allemaal wel wat gemakkelijk gezegd, zoals het evangelie zegt: Wees niet bezorgd. 

Ik zie de beelden voor me. De badgasten in de Griekse badplaatsen, de toeristen in Tunesië 

op het strand, en dan die bootvluchtelingen op nog geen honderd meter afstand. Mitrailleur 

vuur dat de zomerse idylle verstoort. God, de zorgeloosheid en de eenvoud van het leven 

zijn dan ver weg. Worden we verscheurd door ongelijkheid en verdeeldheid. Mag je, kun je 

dan nog genieten van de Zomer. 

 
Oproep  

Wees niet bezorgd, zegt het evangelie vandaag. 

Het is een oproep tot openheid. Een oproep tot vertrouwen, een oproep tot geloven. Maar is 

zou liever willen spreken over een oproep tot eenvoud. Het evangelie gaat niet voorbij aan 

wat er niet goed is in deze wereld, want het eindigt vandaag met:” zoek eerst het rijk Gods en 

zijn gerechtigheid”. Dat is het eerste waarover we ons zorgen moeten maken. Dat mensen 

recht gedaan wordt. Als je je daar voor inzet, dan maak je je niet te druk over wat je aan 

hebt, of wat je nog wilt hebben.  

 

Het gaat er om , hoe ervaar je de werkelijkheid.  

In de eerste lezing spreekt Hammarskjöld over heilige onafhankelijkheid, niet vanuit het ik, 

het hebben en willen veroveren van de wereld of de wereld in zijn greep willen krijgen (waar 

hij als secretaris van de verenigde Naties mee worstelde) maar vanuit een innerlijke rust.  

Het opgeven van het willen bemachtigen. Rustend in het wezen van onszelf. 

In de rust, de eenvoud, gaan we op een andere manier kijken. Wordt de boom een mysterie. 

De wolk een openbaring, de mens een kosmos. Vanuit een eenheidsbeleving, een boek gaat 

er dan voor je open. En je komt niet verder dan het woordje een, van eenvoud. Een met je 

wezen, een met de kosmos. 

 
Eenvoud, rust. 

In een gastenboek, dat ik een paar weken geleden op Kreta doorbladerde, vertelde een man 

dat hij in die week daar, in die overweldigende natuur, van bergen en zee, waar de vale gier 

zweefde boven de rotsen, God had terug gevonden. In de rust en het laten  inwerken van de 

natuur op zijn leven, had hij in de eenvoud van de schepping, het mysterie van de schepping 

en zijn schepper teruggevonden. 

 

Eenvoud van leven, je laten raken, je laten ontroeren, dat geeft licht en ruimte. Daar 

hebben we aan het begin van deze viering (met oude Keltische woorden) om gebeden. Om 

een helder en open oog, een waakzaam oor, een fijne reuk, een opmerkzame smaak. Om wat 

ons lijf  nodig heeft, een vernieuwde geest, kracht moed , om zelf acceptatie. 

In het lied “on the shore” zullen we horen hoe de zangeres, de natuur in zich opneemt en 

wat die met haar doet. 
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Geloof in de zomer. 

Geloof in de eenvoud, de ontvankelijkheid. Wees niet te bezorgd om het eigen ik, zodat er 

ruimte en licht kan ontstaan voor een grotere werkelijkheid. We worden uitgenodigd onze 

zorgen uit handen te geven, ze aan de eeuwige voor te leggen. We worden uitgenodigd  om 

tot rust te komen en te vertrouwen. Gun en geef je zelf daar de tijd, de zomertijd voor. Er 

blijven nog drie seizoenen over, om zorg te dragen dat er gerechtigheid gedaan wordt. 

Geloof in de Zomer. Laten we elkaar weldoen en ons door grootsheid van de schepping 

overweldigen. 

Onlangs heb ik in een interview gezegd: “de natuur is mijn kapel”. Ik lees daar hoe de natuur 

mij de afgelopen jaren geholpen heeft om bij de “Bron van het licht” te zijn en dat het me tot 

een dankbaar mens heeft gemaakt.   

Ik geloof in de Zomer, de eenvoud van leven. 

 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 

Ik geloof dat God in mij is 

en dat ik ben in Hem. 

 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 

bestaat in het volbrengen van Gods wil. 

Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 

ten goede komt aan mij en alle mensen. 

 

Ik geloof dat God wil 

dat alle mensen van hun naasten houden 

en zo met anderen omgaan 

als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 

 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 

eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 

Ik geloof dat deze groei in liefde 

de grootste kracht is 

om het Rijk van God te vestigen op aarde. 

Dan zal er een nieuwe ordening zijn 

waarin menselijkheid, waarachtigheid en 

solidariteit zullen heersen. 

Amen. 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 

Tafelgebed 

V: Wij danken U, God, 

 dat wij vrede kunnen vinden, 

 wij mensen met elkaar,  
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 liefde en verzoening, 

 brood om met elkaar te delen,  

 kinderen die van haat niet weten, 

 altijd nieuwe hoop op een wereld vol geluk. 

 

A: Dank aan U, God, 

 dat wij durven vertrouwen op de mens, 

 op alle goeds dat in ons leeft. 

 Dank aan U voor de éne mens 

 die wij met name mogen noemen: 

 Jezus, onze broeder 

 die geheel van onze wereld is, 

 en geheel de uwe. 

 

V: Hij heeft zichzelf, meer dan wie ook, 

 gegeven voor uw koninkrijk, 

 vrede op aarde, een boodschap die nooit verstomt. 

 Hij heeft ons de wapens van haat en geweld 

 uit handen genomen. 

 Zachtmoedigheid was zijn kracht, 

 de minste van allen, zó ging hij voorop. 

 

A: Hij heeft ons geleerd te delen wat het leven biedt, 

 toen hij op de avond voor zijn lijden 

 met zijn vrienden rond de tafel zat,  

 de zegenbede sprak, 

 het brood voor hen brak en ronddeelde,  

         terwijl hij zei: Eet hiervan,  

 blijft doen zoals ik deed.  

 

A: Zo deed hij ook met de beker wijn met de woorden:  

 Neemt deze beker en deelt hem samen, 

 want het is het teken van het nieuwe Verbond. 

 Blijft doen zoals ik deed.  

  

V: Zend zijn Geest in ons midden: 

 geloof in de toekomst, vertrouwen in de mens, 

 barmhartigheid en recht, 

 een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt. 

 

A: Zo mogen wij worden een koninkrijk van vrede, 

 waar het goed is om te wonen, 

 waar vreugde en toekomst is voor de kinderen, 

 hulp voor de gebrekkigen, troost voor de bedroefden; 

 een wereld waar U, God, woont met ons mensen. 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 

 



 

   pag. 6 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

On Your shore     Enya   

Strange how my heart beats 

To find myself upon your shore 

strange how I still feel 

my loss of comfort gone before 

Cool waves wash new 

And drift away with dreams of youth 

so time is stolen 

I cannot hold you long enough. 

And so this is where I should be now  

Days and nights falling by 

I know of a dream I should be holding 

days and nights falling by 

Days and nights falling by me. 

Soft blue horizons 

reach far into my childhood days 

As you are rising 

to bring me my forgotten ways. 

Strange how I falter 

to find I’m standing in deep water 

strange how my heart beats 

to find I’m standing on your shore  

 

Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw koninkrijk kome; 

uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Activiteiten en informatie  

 

Slotlied: Mens op aarde    H.Oosterhuis/T.Löwenthal   

 

Zegenbede   (Keltisch gebed) 

Ik wens je de vrede 

van een kabbelende zee, 

van een zachte bries, 
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van de zwijgende aarde,  

  

van een heldere sterrennacht. 

Ik wens je de vrede 

van Jezus Christus, 

Hij die voor altijd onze vrede is. 

 

Vrede zij je hoogste doel, 

vrede bij je werk, 

vrede in je gesprekken, 

vrede in je huis, 

vrede op al je wegen. 

 

En als je straks aanklopt 

aan de hemelpoort, 

moge dan de engel van de vrede 

je verwelkomen. 


